
Tichý spotřebič pro pohodlnou domácnost
Tato tichá pračka má při provozu velmi nízkou hladinu hluku. Neruší a přispívá 
k pohodlí v domácnosti.

Oblečení vyperete a usušíte za pouhou hodinu
S programem Non-stop 60 minut budete mít oblečení připravené na sebe za 
pouhou hodinu. Malé náplně prádla s ním lze vyprat a usušit rychle v rámci 
jednoho cyklu. Naprosto praktické řešení, které ale není na úkor péče o prádlo.

Programy na míru díky technologii ProSense®
Technologie ProSense® automaticky upraví délku 
praní a sušení podle velikosti náplně. Zajišťuje tím 
optimální péči o oblečení a zároveň šetří čas, energii i 
vodu. Celý postup praní a sušení je tak co 
nejefektivnější.

Každý kus prádla je osvěžen párou
S parním programem lze oblečení pouze osvěžit, aniž 
by k tomu bylo zapotřebí celého pracího cyklu. Když se 
do bubnu přidá pára, vlákna se uvolní a sníží se 
pomačkání prádla, takže nutnost prádlo žehlit se 
minimalizuje.

Technologie DualSense přináší optimální nastavení 
pro různé typy tkanin
Technologie DualSense automaticky upravuje 
nastavení programu podle typu tkaniny v náplni. Díky 
tomu se prádlo pere a suší při ideální teplotě a 
optimálním pohybu bubnu. Každý kus prádla si 
zachová svoji velikost i tvar. To vše v rámci jednoho 
programu.

Seznamte se s ochráncem funkčních oděvů
Pračka se sušičkou AEG 7000 se snadno začlení mezi jiné spotřebiče, má 
tichý chod a poskytuje komplexní péči o jemné tkaniny. Technologie 
DualSense přizpůsobuje teplotu a pohyb bubnu každé konkrétní náplni a praní 
i sušení probíhá v rámci jednoho programu. Minimalizuje se tak nutnost 
chemického čištění a praní v ruce.

Specifikace a benefity

• Pračka se sušičkou pro plně integrovanou instalaci v kuchyni
• Maximální náplň praní (kg): 8 
• Maximální rychlost odstřeďování (ot./min): 1600 
• Kondenzační sušička - vlhkost se sráží do nádrže
• Kapacita sušení (kg): 4,0 
• Funkce odložený start
• Program pro ruční praní
• Speciální programy pro ruční praní a vlnu
• Druhy programů: Eco 40-60, bavlna , syntetika, jemné prádlo, vlna/ruční 
praní, pára, odstřeď./vypouštění, máchání , čištění pračky, antialergický , 
Sport Wear, outdoor, džínovina, NonStop 60min 
• Protipěnový systém
• Kontrola vyvažování náplně v bubnu
• Nožičky: 4 nastavitelné nožky 
• Ochrana proti vytopení
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Třída energetické účinnosti D
Třída energetické účinnosti E
Max. rychlost odstřeďování (ot./min.) 1600
Zbytkový obsah vlhkosti (%) 50
Třída účinnosti odstředění B
Délka cyklu, program Eco 40-60 3:30
Úroveň emisí hluku šířeného 
vzduchem (dB(A) re 1pW) 70

Třída emisí hluku šířeného vzduchem A
Ovládání Střední LED displej
Objem bubnu (l) 52
Typ motoru ÖKOInvertor s doživotní zárukou
Způsob sušení kondenzační
Woolmark Modrý

Instalace Vestavná, plně integrovaná (skrytý 
ovládací panel)

Rozměry (mm) 819x596x553
Maximální hloubka (mm) 553
Kolečka a nožičky 4 nastavitelné nožky
Délka přívodního kabelu (m) 1.5
Délka napouštěcí hadice (cm) 150
Délka vypouštěcí hadice (cm) 140
Typ plnícího otvoru BI Silver
Příkon (W) 2000

Napájecí napětí (V) 230
Požad. jištění (A) 10

Prací programy

Eco 40-60, bavlna , syntetika, jemné 
prádlo, vlna/ruční praní, pára, 

odstřeď./vypouštění, máchání , čištění 
pračky, antialergický , Sport Wear, 
outdoor, džínovina, NonStop 60min

EAN kód produktu 7332543635818
Jazyk ovládacího panelu Angličtina, symboly

Technická specifikace
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